
(3)   The Seller is entitled to deliver the 
Equipment to the Buyer  prior to the time 
specified under point 1 of this Article. The 
Buyer shall take over the Equipment.  
 
 
(4)  The Parties have expressly agreed 
that in the event of the Seller's delay in the 
delivery of the Equipment within the 
specified time-limit, the Buyer shall be 
entitled to claim a contractual penalty from 
the Seller  in the amount of 0.05% of the 
purchase price of the undelivered 
Equipment or a part thereof for each 
commenced calendar day of delay. 
However, a maximum of 5%. 
 
 
(5)  In the event that the Seller is in 
delay with the delivery of the Equipment 
for more than 2 (two) calendar months 
compared to the deadline specified under 
point 1) of this Article, the Buyer shall be 
entitled to withdraw from this Contract. 
Withdrawal from the Contract becomes 
effective on a date when a written notice of 
withdrawal is delivered to the Seller. Such a 
withdrawal shall  result in the rescission of 
all rights and obligations of the Parties. The 
Parties shall return everything to each 
other what the other Party has performed 
out of or in connection with this Contract 
(i.e. the Buyer shall return the Equipment 
to the Seller, the Seller shall return to the 
Buyer the settled purchase price 
installments).   
 
Article V 

Packaging, labelling and shipment 
advice   
  
(1)  All components of the Equipment 
should be shipped assembled, whenever 
possible. The Equipment shall be protected 
by a suitable packaging during transport.
  
 
 

(3) Prodávající je oprávněn dodat 
kupujícímu zařízení před dobou uvedenou 
v bodu 1) tohoto článku. Kupující je povinen 
toto zařízení převzít.  
 
 
(4)  Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že v případě prodlení prodávajícího 
s dodávkou zařízení ve 
stanoveném termínu, je kupující oprávněn 
požadovat po prodávajícím zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny 
nedodaného zařízení nebo jeho části za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Maximálně však 5%. 
 
 
 
(5) V případě, že prodávající bude 
v prodlení s dodávkou zařízení delším jak 2 
(dva) kalendářní měsíce oproti termínu 
uvedenému v bodu 1) tohoto článku, je 
kupující oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Odstoupení od smlouvy je 
účinné dnem, kdy písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy bylo doručeno 
prodávajícímu. Odstoupením od smlouvy 
zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran. Smluvní strany jsou 
povinny si vrátit vše, co na základě této 
smlouvy a v souvislosti s ní již druhá smluvní 
strana plnila (tj. kupující je povinen vrátit 
zařízení zpět prodávajícímu, prodávající je 
povinen vrátit kupujícím již zaplacené 
splátky kupní ceny).   
 
 
Článek V. 

Balení, označení a avízo zásilky   
  
 
(1) Všechny součásti zařízení je třeba 
zasílat hotově sestavené, je-li to možné. 
Zařízení bude při přepravě chráněno 
vhodným obalem.  
 

 

 

 


